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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo, 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:  

Creative Cloud All Apps (dla zespołów) 

 
Obecnie zamawiający nie posiada licencji, zamawiający oczekuje dostarczenia pakietu 

Creative Cloud All Apps dla zespołów (nie dopuszcza się planu indywidualnego) licencja 
ważna 12 miesięcy: 

 

Wymagania zamawiającego: 
- zarządzanie z „Portal Admin Console” do zarządzania licencjami, zamawiający posiada 

numer VIP 59DF846296A8FAE9C79A do którego należy dopiąć licencję 

- Zaawansowana, całodobowa pomoc techniczna 
- Dwie indywidualne sesje pomocy specjalistycznej na użytkownika w ciągu roku  

- Dowolna liczba ogłoszeń o pracy w usłudze Adobe Talent 

- Integracja z aplikacjami Slack i Microsoft Teams 

Usługi w chmurze: 
1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, natychmiastowy 

dostęp do nowo wydawanych funkcji i aktualizacji 

Aplikacje zawarte w pakiecie: 

Acrobat Pro 
Photoshop 

Illustrator 

InDesign 
Premiere Pro 

After Effects 

Lightroom 
XD 

Animate 
Lightroom Classic 
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Dreamweaver 

Dimension 
Audition 

InCopy 
Character Animator 

Capture 

Fresco 
Bridge 

Adobe Express 

Premiere Rush 
Photoshop Express 

Media Encoder 
Aero 

Scan 

Fill & Sign 

Acrobat Reader 

Zamówieniu podlega jedna licencja, musi być ona nowa nigdy nie rejestrowana, nie 

dopuszcza się licencji typu refurbished 

Minimalne zobowiązanie ofertą dwa tygodnie 

Wymagany termin realizacji: 3 dni od daty zamówienia.  

Płatność na podstawie FV w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, 
faktura powinna być wysłana na adres e-mail faktury@kim.gov.pl lub listownie do siedziby 

zamawiającego 

Dostawa licencji elektroniczna zgodnie z opisem zapytania 

Oferty należy przysyłać na adres e-mail m.kulesa@kim.gov.pl nie później niż do 23 marca 

2023 r. do godz. 14:00, oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na 

przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych 
kosztów związanych z przygotowania oferty. 

 

Z poważaniem 
 

 

Michał Kulesa 
IT 

Krajowy Instytut Mediów 
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